
Gazat’a eae de 2 ori: Joi’a si Dumineca, 
Fdi'u, ctsnda concsdu ajatâriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fi., pe !/« 3 fi. v. a. Tiari așterne 12 fi. 
v. a. pe una ana adu 2’/g galbini mon. sunatâria.

Se prenumără la poștele c. si r., si pe la 
DD. corespondenți. — Pantra serie 6 or. 
Tacs’a timbrala a 30 or. de fiacare pu

blicare.
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I ii t e r v e n t i n n e.
I. Mare lucru este interventîunea, mare vorba. 

Las’ ca ea este cestiune de principiu vitala pentru 
popâra intregi, câ si pentru individi; las’ ca in- 
terventiunile deciseră fârte desu de sârtea si exis- 
tenti’a popâraloru, — dâra apoi âcca la ce amu 
ajunsu, câ se vedemu chiaru si âstea României in- 
pinsa de evenimente se intervină si ea, acea âste, 
in patri’a careia s’au versatu atatea torente de sânge 
prin interventi uni. Si âre noi aici in patri’a 
n6stra nu avuramu interventiune la a. 1849? si — 
d6mne feresce, câ mane o potemu avâ âra pre catu 
tempu scâi’a dela Dobritienu sta in capulu mesei.

Alții au studiatu de multu natur’a interven- 
tiuniloru din istoria, din acțiuni diplomatice, după 
theorii filosofice câ ale lui Vattel, Rotteck si alții. 
Noi se ne adoperamu, fara apparatu de bibliotheci 
si archive, a cerceta natur’a interventiunei mai 
multu din viâti’a practica si din cateva evenimente 
internaționali vediute in acestu seculu alu nostru. 
Câ se facemu mai multu in acâsta cestiune, nu ne 
permitte nici timpulu nici impregiurarile, mai alesu 
ca unu legionu de alte cestiuni naționali, politice, 
economice astâpta a fi luate in discussiune.

Candu -si bate si maltratâdia vecinulu teu pe 
femei’a cunuuata pe lege si ea striga după ajutoriu, 
âra tu te duci câ se o scapi, este interventiune. 
Dâra in acestu casu o poți pat! reu; ca-ci barba- 
tulu femeiei te va lua de peptu si te va intreba: 
Ori-ca tu te tii cu femei’a mea? Esi afara, ca aci 
’ti spargu capulu. Dâca inse ar’ sari in ajutoriu 
părinții si frații femeiei maltratate, situatiunea s’ar’ 
schimba tare; ca-ci aceștia potu reclama cu totu 
dreptulu dicundu bărbatului: Nu ti-am dat’o de 
r6ba, ci de socla, n’ai cumparat’o din piatia câ 
paganii, ci ai luat’o din cas’a nâstra, dâca nu-ti 
place, se te desparți de ea, âra dâca nu vrei tu si 
vei continua cu brutalitatea si tiraui’a, o vomu des
part! noi de tine. Alta-data intervine chiaru de- 
regatori’a comunala. In mii de cașuri se incaiera 
vecini cu vecini, alții 6aru sei despartia si se-i in- 
pace; uneori le succede, mai de multe-ori batai’a 
se incinge intre toti cei adunați. Doi inși se cârta 
intre sine, alu treilea, unu egoistu astutu, in locu 
se-i inpace, mai virtosu ii sumutia si-i irrita cu 
scopu de a-i ruina pe amendoi, si asia in finitu, 
totu interventiuni.

In societățile mari, adeca in staturi, merge 
câ si in societățile mici, numai pe scara multu mai 
larga, si apoi diplomații -si au terminologi’a loru, 
pe care alti moritori nu o prea intielegu; la diplo- 
mati 1+2 făcu adesea 5 si cu calcule de acestea 
aducu pe lume in confusiune, pana candu se afla 
cate cineva, carele sparge calculatiunile loru cu sa- 
bi’a. Domnitorii si diplomații dicu, ca esiste sis- 
them’a staturiloru europene, in care nu este per- 
rnisu la nici-unu stătu se faca schimbări in afara. 
Dela unu timpu incâce densii s’au adoperatu se sta- 
bilâsca principiulu neinterventiunei; dâra nu l’au 
observatu mai nicairi. In an. 1849—50 Prussi’a 
interveu! cu armele in cateva staturi germane pe 
atunci independente. In an. 1848—9 Russi’a in
terveni in Romani’a, Ungari’a, Transilvani’a. In 
an. 1854—5 Franci’a, Britani’a, Piemontulu se 
aruncara intre Russi’a si Turci’a. In an. 1859 
Franci’a interveni cu armata mare intre Austri’a si 

Itali’a, in favârea acesteia. In an. 1863 — 4 in
terventiune sangerâsa austro-prusaca in Danemarc’a, 
sub pretestu de a protege ducatele Schlesswig- 
Holstein, in realitate spre a le incorpora in modulu 
celu mai perfidii. Tocma si in Americ’a meridio 
uale la Mexico, Franci’a interveni spre rusînea sa. 
Unde uu a fostu interventiune in dilele nâstre? 
Nu a fostu in revolutiunea polâna la 1863 contra 
Russiei si in belulu celu mare germano-francescu; 
dâra si in aceste dâue cașuri nu a lipsitu vointi’a, 
ci a lipsitu numai potinti’a.

Este fârte greu a decide, care principiu ar’ fi 
mai salutariu pentru omenimea suferitâria, alu in- 
lerventiunei sâu alu noninterventiunei., Suntu des-
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tule cașuri, in care s’ar’ parâ, ca omenimea in- 
trâga astâpta si cere interventiune, firesce spre a- 
pararea drepturiloru omenesci, a libertatiei, a in- 
nocentiei. Suntu ârasi altele, in care interventiu- 
nea cutare este condamnata pentru scopurile sale 
perfide.

Dâra se remanemu totu numai pe langa fapte 
complinite. Pana la pacea de Parisu 1856 impe- 
riulu turcescu nu se consideră câ stătu Ce ar’ 
face parte din sisthem’a staturiloru europene, ci câ 
stătu puru asiaticu, strainu de societatea popâraloru 
europene. De aici ar’ fi urmatu, câ staturile euro
pene se nu aiba a face cu Turci’a nici in clinu 
nici in maueca, se o lase de capulu ei, tractandu-o 
câ pe una persâna străină, pe care abia ai vediut’o 
vreodată in viâti», Nimicu mai noadeveratu de 
catu acâsta. Iu v âti’a practica a popâraloru theo- 
riilf cumu amu dice transcendentali, se prefăcu in 
fumu si câtia. Mii de interesse mari ale societa- 
tiei europene si mai pre susu de tâte preceptele 
humanitatiei, scopurile civilisatiunei impunu Euro
pei strict’a obligațiune de se ocupa de starea si 
de relatiunile imperiului turcescu, nu numai pentru 
ca Turci’a se întinde si in Europ’a, ci pentru-ca 
societatea europâna e impinsa câ prin instinctu de 
gratitudine a duce binefacerile civilisatiunei, a le 
culturei superiâre, a le moralei christiane acolo, de 
unde le împrumutase in cursulu secnliloru, in Gre- 
ci’a, in Asi’a mica, in Egiptu, iu Palestin’a, pana 
la Eufratu si mai departe. Nici unu poporu euro- 
pânu autochtonu nu se pâte laudâ cu civilisatiune 
propria, originale, se potu inse laudâ cateva po
pâra, ca pe cea adusa din Orientu acasa la ele o 
au desvoltatu, aparatu si conservatu spre binele 
omenimei intregi, pre candu in Asi’a decadiuse tare. 
A venitu si pentru Asi’a timpulu regeneratiunei, 
dupa-ce chiaru cultur’a vechia arabica suferise si 
se deteriorase cu totulu sub loviturile continue ale 
altoru popâra asiatice barbare, cumu si din caus’a 
catoruva doctrine perverse ale Coranului. Din a- 
ceste cause lumea vediti chiaru in secululu nostru, 
înainte de anulu 1856, interventiuni europene suc- 
cedendu-si unele după altele. Trecemu preste in- 
terventiunea celoru trei poteri esecutata prin bata- 
li’a navale dela Navarinu in an. 1827 in favârea 
Greciei sâu mai dreptu, a civilisatiunei, si venimu 
dreptu la iuterventiunile din 1835 a Russiei bî la 
cea din 1840 a Franciei si Austriei (la St. Jean 
d’ Acre in Siri’a, archiducele Fridericu) cerute chiaru 
de Sultanulu in contra lui Mehmed Aii pasi’a, care 
nici un’a nici alfa, plecase asupr’a Constantinopo- 
lei. Afara de aceste, de cate-ori a mai intervenitu 

Franci’a in favârea christianiloru romano-catholici 
din Siri’a, âra Russi’a in a celoru orthodoxi.

(Va urmâ).

Brasiovtl 3/15 Novembre c. n. 1876.
Desbaterea asupra cestiunei orientale in se- 

natulu imperialu din Vien’a s’a inchiatu in sie- 
dinti’a dela 7 Novembre. Pre catu de mare au fostu 
nr.asia si părerile. Cate capete, atate sentintie. Unulu 
voiâ se apere pe turcu contra muscalului, altuln 
voiâ câ in aliantia cu muscalulu se se imparta pe 
pielea turcului, alu treilea predică pace cu ori-ce 
pretiu, in fine veni polonulu G^euter si, provocan- 
du-se la /juramentulu ce-lu depune fia-care rege 
maghiaru,^ ca adeca va cuceri cu arm’a in mana 
nu numai acele tieri si pamenturi, cari s’au tienutu 
odata de corân’a ungurâsca, ci in casu oportunu se 
va iutinde si mai departe, dede espressiune parerei 
sale, ca in totu casulu ar fi bine, câ Austri’a se 
se mai largâsca catra oriente, adeca- se caute a 
anectâ ce va potâ. In labirintulu acest’a de păreri 
diferite senatulu imperialu si-a perdutu cumpetulu, 
asiâ incatu in fine n’a mai sciutu ce voiesce. La 
inceputu se parea, ca majoritatea este intielâsa a 
trânti cu acâsta ocasiune nu numai pe Andrăssy, 
ci chiaru si pe Auersperg, inse resultatulu discus- 
siunei de trei dile a doveditu, ca majoritatea tienil 
acâsta discussiuDe, fora că se aiba vre unu planu, 
vre unu scopu de ajunsu; pentru aceea dins’a, in 
locu câ se silesc» pe Andrâtsy câ se-se retrage, i- 
a facutu din contra mari servitie si a contribuitu 
multu la intarirea lui in postulu ce-lu ocupa.

Sambata in 11 Novemare s’a deschisu si ca- 
mer’a ungurâsca si indata in prim’a siedintia de- 
putatulu Ernestu Simonyi adressâ întregului mini- 
steriu o interpellatiune in caus’a orientale. Dlu 
Simonyi, avendu in vedere ca resbelu orientale a- 
tinge cele mai vitali interesse ale monarchiei austro- 
maghiare, si ca opiDiunea publica din tiâra arâta 
celu mai viu interessu facia de cursulu si direcți
unea acestui resbelu, intrâba pe ministeriu, dâca 
este aplecatu, câ pentru mai bun’a orientare a cor
pului legiuitoriu si a tierei, se presente camerei 
unu tablou despre tâta politic’», ce ministeriulu de 
esterne a urmat’o dela erumperea incurcaturiloru 
rientali si pana in diu’a de astadi si câ se dâ apoi 

camerei orasiune se-si esprime parerea asupra ces- 
tlunei orientale inca mai înainte de începerea dis- 
cussiunei asupra bugetulai ? — Prin acâsta inter
pellatiune dlu Simouyi vrâ se provâce si in sinulu 
camerei maghiare o desbatere asupra cestiunei ori
entale, inse precum observamu din foile semi offi- 
ciali, dlu Tisza cu partit’a sa ar voi se evite o 
asemene discussiune, pentru ca se teme, ca se nu 
faca uuu fiasco si mai mare câ senatulu imperialu 
din Vien’a.

— Conferinti’a de ambassadori are se se in- 
trunâsca inca in decursulu lunei lui Novembre si 
are se discute numai asupra aceloru cestiuni si 
propuneri, cari s’au primitu in principiu. Pro- 
gramulu conferintiei propusu de Angli’a admitte 
autonomi’a interna a provintieloru slave; Pârt’a 
otomana inse nu se invoiesce, câ Bulgari’a inca se 
devină autonoma.

— Atatu Angli’a catu si Turci’a s’au decisu, 



că la statorirea liniei de demarcatiune se cedeze 
facia de propunerile rusesci, că din acestu motivu 
se nu erumpa cumv’a inimicitiele intre russi si 
turci.

— Principele Gorciacoff a adressatu unu cir- 
culariu la t6te auctoritatile din tiăra, prin care a- 
duce la cunoscintia, ca imperatorele a ordonatu 
mobilisarea armatei, inse nu cu scopu, că se p6rte 
resbelu cu Turci’a, ci mai vertosu că se o fortieze 
a eliberă pre cale pacinica pe creștini si a li da 
drepturile ce competu pop6reloru libere.

— In legătură cu acăst’a se comuuica, ca cu 
privire la lini’a de demarcatiune Russi’a ticne inca 
strinsu la pretensiunea sa, că turcii se se retraga 
din tăte positiunile ocupate după 27 Octobre a. c. 
adeca după lupt’a dela Djunis.

— In Chisienevu au sositn, se dice, princi
pele de corăna Constantinu si marele principe 
Michaiju, că se primăsca comand’a suprema asupra 
celoru patru corpuri de armata concentrate la O.dessa, 
Bender si Chisienevu. Cortelulu generalu va fi d'o- 
camdata in Chisienevu.

— O scire dela Jassi a diariului „N. Fr. 
Presse" dice, ca cele patru corpuri de armata ru
sesci, ment’onate mai susu, s’ar află dejâ in mo- 
mentu de a intră in Romani’â, că se ocupe panctele 
de pe malulu dreptu alu Dunărei si anume Siuml’a, 
Rusciuculu, Tulcea si Calafatulu. Scopulu acestei 
espeditiuni nu este resbelu cu Turci’a, ci numai o 
simpla amenintiare, o esecutiune pentru neamenat’a 
realisare a reformeloru.

— Guvernulu rusescu a cumperatu din Ame- 
ric’a 20 mii pundi de pulvere de pușca, dtdrace 
s’a doveditu, ca pulverea de pușca americana e mai 
buna că cea rusăsca. — Ițnprumutulu ce-lu va 
inchiă Russi’a in Holland’a face 30 milliâne pundi 
sterlingi.

Organisarea orasiului Fagarasiu.
Dupa-ce partit’a ungurdsca de aici facil unu 

mare fiasco cu tbte scopurile ei de suprematisare 
la municipiulu Fagarasiului, a cercatu a-si realisâ 
asemenea scopu la organisarea orasiului Fagarasiu, 
ce a avutu locu iu parte la 4 1. c. — la alegerea 
representantii orasiului. — Acăsta partita condusa 
de Omeni fora capu si fara principia — s’a arun- 
catu asupra orasiului spre a se despăgubi de daun’a 
morala si materiale ce a suferitu greu la comitatu, 
unde prin o buna tactica si disciplina a romaniloru 
remasera in minoritate neinsemnata, după t6te in
trigile, amenintiarile si nelegiuirile comisse.

Orasiulu — că mare comuna — la care a 
fostu degradatu fora vin’a s’a — a avutu se alăga 
20 membri. Partit’a ungurăsca a compusu o pro
grama de alegere, desemnandu de membrii viitdrei 
representatii — totu numai maghiari —, că din 
mila inse a pusu si unu romanu dintre cei mai 
slabi la angeru, precum si unu sasu că de se- 
mentia.

Vediendu romanii si saso-germanii acăsta bat
jocura intenționata, curendu s’au unitu si au com
binata — o lista de membri la fiitârea representantia, 
din care au eschisu pre toti ungurii; firesce ca lu
mea din afara va judecă p6te nefavoritoriu acăsta 
purtare a coalitiunei romano-sasesci, inse — ea este 
dictata de impregiurarile locali. Celu Ge voiesce se 
fia singuru la masa si toti ceialalti se remana la 
usia, trebue se fia pregatitu a remană odata sin
guru la usia pre 6re-care tempu, că se aiba buna 
occasiune a gustă din esperintia si a invetiă: Ce 
insemnOdia a calcă legea si a fi nedreptu cu se
menii sei ?

Disciplina — lauda se fia couducatoriioru ro
mani si saso-germani — a fostu esemplaria, nici 
unu unicu votu nu s’a perdutu — romanii si sasii 
au venitu la urna pana la celu din urma si cei 
bolnavi si impedecati au votatu prin ple- 
nipotentiati.

învingerea a fostu strălucită si încoronata de 
successulu doritu —; partit’a maghiara — ingan-

fata — a remasu cu buzele ’nflate, Or’ romanii si 
sasii învingători. Se publica scrutiniulu si din 
urna nu a esitu neci unu membru m a - 
ghiaruin representatiunea orasiului!! 
Ecca, ca cei ce sapara grăp’a romaniloru, cadiura 
insusi in ea... —

Membrii repr. orasiului făcu cu totii 40, diu- 
metate suntu virilisti, intre virilisti este unu sin
guru maghiaru. Trista stare pentru maghiarii 
din Fagarasiu inse nu nemeritata.

Dorimu, că coalitiunea romano-saso-germana se 
fia dorabila in interessulu binelui comunu atatu alu 
orasiului catu si alu comitatului, durabila pbte se 
fia acăsta uniune inse numai, dăca va fi sinceritate 
împrumutata; despre partea romaniloru va fi acesta 
sub t6te conditiunile — dâra asemene se pretinde 
si din partea fratiloru sasi. Cea mai mica nesin- 
ceritate ne ar’ causâ ambiloru si causei publice 
mare dauoa. D .. G..

Spre întregirea corespondintiei premisse aici 
voiamu se facemu unu micu comentariu din partea 
năstra, că se aretamu si cu acdsta ocasiune, ca 
dOca esiste o anomalia, o calamitate in Fagarasiu 
si comitatulu seu, apoi aceea este de a se caută si 
află in person’a dlui prefectu Bodr Kălmân. Iuse 
tocmai candu prinsesemu condeiulu in mana, că se 
accentuamu acdst’a impregiurare, ne sosi cu post’a 
numerulu dela 10 Novembre alu diariului „Tag- 
blatt“ din Sibiiu, unda sub titlulu „Stări asiatice 
in Fagarasiu" aflamu unu comunicatu, subscrissu 
de Tamasiu Galu, capitanu c. r. in pensiune, pri- 
mariu alu urbei Fagarasiu si cavaleru alu ordinului 
Franciscu Iosifu, din care comunicatu reproducemu 
aci urmatoriulu estrassu :

„Pana in tempulu mai nou, nationalitatile re- 
presentate in Fagarasiu traira intre sine in con
cordia fratiesca. T6ta inteliginti’a de aici, de ori
ce limba si chiamare se concentră in asiă numit’a 
casina civile, care eră comuna. In fine provedinti’a 
ne tramise de prefectu pe Boer Kălmân, care la 
inceputu credeamu ca e chiaru omulu, care ne 
trebue noua, presupunendu, că in calitatea sa de 
prefectu maghiaru, apoi că fostu amploiatu sub ab- 
lutismulu germanu si că romanu de nascere are 
se scie t6te trei limbele patriei si se fia unu ap- 
rigu aperatoriu alu legalității. In scurtu tempu 
amu vediutu inse, ca amagirea năstra a fostu mare. 
Elu negă înainte de t6te limb’a sa materna, negă 
apoi ca are vr’o cunoscintia de limb’a germana, in 
care si-a castigatu odata panea de tdte dilele, ăra 
pe de alta parte escellă in injuraturi si insulte 
unguresci asupra celorlalte nationalitati cu unu suc- 
cesBU asiă de mare, incatu nimine nu potăa se-i 
faca concurintia pe acestu terenu. Elu infiintiă o 
casina, ai careia membri fundatori potea se fia nu
mai unguri de nascere său renegați de calibrulu seu. 
T6te ar fi fostu cum ar fi fostu, dăr acestu repre- 
sentante alu Maiestatii Sale regele nu se rusînâ 
nice chiaru in adunari publice, in siedintie oficiali 
a negă dreptulu de esistintia alu cetatieniloru ne
maghiari si din principiu nu numai ca nu da as
cultare nice unei suplice nemaghiare, ci o respin
gea cu injuraturi si insulte.

Cu unu cuventu, dlu prefectu vru se ne tra
teze pana in finitu totu după calapodulu seu asi
aticii; inse din fericire noi nu suntemu asiati. Do
vada, ca despotismulu si arbitriulu seu si-a spartu 
capulu facia de solidaritatea romaniloru si a ger- 
maniloru, cari satui de o asemenea tratare si-au 
reculesu poterile si in 4 1. c. si-au alesu o repre- 
sentatiune comunale după plăcu. Dintre unguri nu 
s’a alesu nici unulu, ceea ce s’a evitatu din prin
cipiu.

In fine dlu Galu spera, ca pacea si armoni'a 
intre cetatienii Fagarasiului se va restabili catu 
mai curendu; dlu comite supremu va trebui se fia 
delaturatu din unu postu de administratiune asiă 
insemnatu, deârace in tempulu diu urma epilepsi’a 
lu-apuca si trantesce prea a dese ori. — Dlu Galu 
caruia i s’au adressatu de aici din Brasiovu tele
grame de recunoscintia si incoragiare, inchia cu 
dechiaratiunea, ca responsabilitatea pentru cele co
municate o primesce dinsulu."

Din comitatulu Sabiiului in 7 Nov. 1876. 
Dela confluxulu universitate.

După tendrea art. de lege XII din 1876 § 8 
lit. d, conflucsulu universității conchiamatu pre 23 
Octobre a. c. avfi de problema a-si dă parerea cu

privire la împărțirea celoru 11 cercuri de alegere 
pentru viitârea adunare generale a universității, cum 
si iu privinti’a modalității de alegere a membriloru 
la numit’a adunare gen. Spre acestu scopu, in sie- 
dinti’a universității din 23 Octobre a. c. s’a alesu 
o comissiune de 11 membri, intre cari si 3 ro
mani, cu acea însărcinare, că se elaboreze unu 
proiectu pentru impartirea celoru 11 cercuri de a- 
legere, cum si pentru modalitatea de alegere. In 
privinti’a cetatiloru din fundulu regiu, s’a dispusa 
prin susu citat’a lege, ca cati deputati are se tra- 
mita fia-care cetate la viitdri’a adunare gen. a uni
versitatei, si anume: Sabiiulu si Brasiovulu cate 2 
deputati, Sighisidr’a, Sabesiulu, Orastia, Mediasiulu 
si Bistritia cate unulu, la olalta 9 deputati. A 
remasu deci că universitatea se-si dâ parerea asu- 
pr’a formarei cercuriloru pentru alegerea inca a ce
loru 11 deputati din celelalte parti ale fundului 
regiu. In legea dietale susu-citata, s’a indigitatu 
totu-odata principiale, ce suntu a se avă in vedere 
la formarea cercuriloru.

In urmarea acestor’a comissiunea esmisa din 
sinulu universității, in siedinti’a din 6 Novembre 
a. c. si-a presentatu proiectulu seu, statatoriu din 
3 parti; in partea antaia, carea după parerea n6s- 
tra nu stă in necsulu cu celelalte parti, se repe- 
tiescu cunoscutele gravamine ale maioritatiei sasesci 
din universitate; dăr’ aceste nu ne atingu pre noi 
din punctulu nostru de vedere: partea a ddu’a trac
ta despre impartirea celoru 11 cercuri electorali, 
fir’ partea a trei’a despre modalitatea alegerei; dis • 
pusetionile, respective propunerile coprense in cele 
d6ue parti din urma, ne interessăza cu atatu mai 
tare, cu catu ca in acele se normăza influin- 
ti’a vii tăria a comuneloru simunicipia- 
loru comproprietarie la averea univer
sității si aceloru 7 judeci a.

Din proiectulu maioritatii comissiunei, adop- 
tatu de maioritatea sasăsca a universitatei, Se vede, 
țumca prin impartirea făcută unu numeru tare con- 
siderabilu de comuue suntu cu totulu eschise dela 
alegerea deputatiloru la aduuarea gen. a universi
tatei, prin urmare suntu eschise dela ori-ce influen- 
tia iu administrarea si intrebuintiarea averei uui- 
versitatei si a celoru 7 judecia. Asia suntu eschise 
comunele scauneloru filiale Talmaciu si Seliste, a 
dominiului Branu cu Sacelele, a comuneloru foste 
granitiarie, cum si alte cateva comune din fostulu 
scaunu alu Cincului mare si alu Mediasiulni si 
Nochricului

Minoritatea comissiunei statatărie din domnii 
deputati: Bo 1 o g’a si H an i’a, a cerutu, că si 
comunele, pre care lea eschisu maioritatea comis
siunei, se se primăsca in proiectulu de împărțire, 
fiendu-ca si acela, după dreptu, suntu comproprie
tarie a averei univers:tatii si a 7 loru judecia; ma
ioritatea sasăsca a comissiunei n’a acceptatu pro
punerile minoritatiei, si astfeliu minoritatea a datu 
votu separatu.

Asemenea si-a datu minoritatea romana a co
missiunei votu separatu si cu privire la unii §§ 
din proiectulu modalitatei de alegere a maioritatii 
sasesci.

In siedinti’a universitatei din 6 Nov. a. c. s’a 
luatu la pertractare elaboratulu, respective proiec
tulu maioritatii comissiunei. Partea antaia din a- 
celu proiectu relativa la gravaminele maioritatiei 
sasesci, nu s’a admisu de presidiu la pertractare. 
Incidentiele si scaimbarile de păreri si argumente, 
intrevenite cu acea ocasiune, intre presidiulu si in
tre oratorii maioritatii, se potu ceti in reportulu 
publicatu in „Hermannstlldter Zeitung" nr. 261, 
noi nu ne ocupainu acum cu acele.

Trecemu deci la pertractarea pârtiei a ddu’a 
si a trei’a din desu-amentitulu proiectu alu maiori
tatii comissiunei.

La desbaterea speciale a pârtiei antaiu, rela
tive la impartirea a celoru 11 cercuri de alegere, 
iea cuventulu d. deputatu Bolog’a, si aratandu, ca 
a averea universității si a 7 judecia, au dreptu 
■6 te comunele apartienatdrie celoru 11 municipia, 
că comproprietarie, prin urmare propune, că si co
munele apartienatărie dominialoru Branu, Seliste, 
Talmaciu, comunele fâste granitiarie si celelalte, bb 
se considere de comproprietarie ale averei universi
tății si respective a 7-loru judecia, si se nu se es- 
chidia dela influenti’a si drepturile cuvenite.

Propunerea dlui Bolog’a fu spriginita cu totu 
zelulu de deputății: Rusu, Nic. Popu si Macelariu. 
Rusu se provocă la documente din seculii XV si 
XVIII, priu care arată, ca comunele din dominiale 
Jranu, Seliste si Talmaciu, n’au fostu nece-odata 
in relatiuni iobagesci facia cu 7 judecia, — prin



urmare se nu se eschidia dela influenti’a cuvenita 
câ proprietarie.

Pentru proiectulu maioritatii au pledatu depu
tății sasi: Schnell, Reimesch, Dr. Lindner, Bruck- 
ner, cestu din urma s’a provocatu la Aprobate. La 
votisare, s’a primitu, se intielege de sene, proiectulu 
maioritatii.

Deputății romani cu Bolog’a in frunte au in
sinuata vota separatu.

In siedinti’a de după amiddi totu din 6 Nov. 
a. c., s’a luatu la desbatere speciale partea a trei’a 
din proiectulu maioritatii comissiunei, relativa la 
modalitatea alegerei membriloru la adunarea gen. 
a universității.

Maioritatea comissiunei a propușii, câ in cele 
11 cercuri de alegere, comitetulu de alegere (Wahl- 
ausschuss) statatoriu din 7 membri, se se aldga 
prin cate unu delegatu alesu din partea represen- 
tantieloru a aceloru 7 comune, din cerculu respec- 
tivu, care voru documentă, celu mai mare numeru 
de alegatori provediuti cu dreptu de alegere pentru 
dieta.

D. deputata Bolog’a in numele minoritatiei 
comissiunei, a propusu, ca pentru alegerea comite
tului din cestiune (Wahlasschuss) se tramitiă fia- 
care comuna din respectivulu cercu cate 2 alegutori 
si aici se primi propunerea maioritatii sasesci a co- 
missiunei prin urmare, propunerea d-lui Bolog’a, 
pentru carea pledă si deput. Rusu, cadiii. Depu
tății romani, insinuară si aici votu separatu.

D. deputata Dr. Pecurariu inca in siedin
ti’a universității de inainte de amddia, făcuse pro 
punerea, câ se se astarna la ministru un’a repre- 
sentatiune, in carea se se căra, câ se se exopereze 
dela dieta, modificarea § 8 lit. d) din art. de lege 
XII din 1876, in acelu sensu, câ se pdta avă dreptu 
de alegere la alegerea deputatiloru pentru adunarea 
generala a universității si acei comproprietari, cari 
după legea electorale dietale, nu suntu provediuti 
cu dreptu de alegere pentru dieta. La acâst’a pro
punere, vorbiră deputății romani Hanni’a si Dr. 
T i n cu.

PreBidiulu inse n’a lasatu la desbatere acdst’a 
propunere, sub cuventulu, ca dreptulu de represen- 
tare lu au numai representantiele municipali, dr’ 
universitatea nu are atare dreptu.

Speramu, ca votulu separatu, ce l’au datu de
putății romani ai universității, se va publică, câ 
astfeliu publiculu romanu, si cu deosebire, comunele 
fondului regiu, comproprietarie la averea universi
tății si a 7-loru judecia, se p6ta avd informatiuni 
asupr’a starei lucrului. m«

Singuri Naseudenii s’au aflatu in Transilvani’a 
cumpare bunuri din banii

„Fimdatlnnea Slulatiaiia“.
(Urmare).

Universitatea sasdsca, care are mai multi bani 
câ noi, si p6te se se pricdpa mai bine la economi- 
sare câ noi, nu cumpără, ci tocma din circumspec- 
tiai proverbiale -si tiene capitalulu in obligațiuni 
si si’lu da împrumuta pre hypotheca pre lenga 
anuitati. —

Capitalulu catholicu cu episcopatulu are mai 
2.000,000 fi. in obligațiuni, le da imprumutu pre 
lenga intabulare si nu cumpără bunuri 1

Reformatii, caroru dela scandalulu cu bunurile 
collegiului din Aiudu li acru sufletulu de josaguri, 
nu cumpera bunuri, de si in consistoriulu loru se 
afla 6meni mari proprietari, nu moșieri că la noi, 
si aceia sciu, ce e unu bunu. —

Unitarii sect’a cu dmenii cei mai practici in 
lume -si cumpera case, -si dau banii imprumutu, 
tienu obligațiuni, ddr’ nu cumpera bunuri.

Esemplu mai eclatanta unde trebue, câ acum 
de curendu in Domnulu adormitulu conte Miko? 
Acesta barbatu de stătu fostu ministru, diplomatu 
si omu cu mare inteligintia si circumspecție si in 
fine dâra celu mai mare proprietariu in Transilva
nii, facundu pentru o sc6Ia una fundatiune, a fa- 
cut’o in obligațiuni si nu a donata său cumpărata 
unu bunu; cu t6te ca, ddca cineva, apoi dlu acesta 
a sciutu, ca ce suntu obligațiunile si ce poți as- 
cepta dela ele?

Eclatantu esemplu in contra cumpararei bunu- 
riloru e si casulu societate! de economia (gazdagsâgi 
egylet) din Clusiu.

Acesteia i s’a testata in Boju mare unu bunu, 
ddr’ direcțiunea societatei aceleia compusa per exe- 
lentiam din proprietari, a vediutu, ca administrarea 
i-ar’ fi cu prea mari greutati, si nu i-ar’ aduce 
percentele recerute — l’a vânduta. 

sessiunea annului 1875, se pune in cunoscinti’a 
publicului urmatoriele dispositiuni d’in codicillele 
reposatului intru fericire C. Nasturellu Herâscu :

asia de sfatosi, câ se-si 
fundatiuniloru, apoi au si cumparatu o nemica mare, 
unu bunurelu pe campia fora regalia, fora cale de 
comunicatiune si catu se pdte de departe de dinsii, 
câ spesele de caletoria ale inspectiunei se faca cu 
atatu mai multa. —- Me erte dnii Naseudeni, ddr’ 
in privinti’a acdst’a nu-mi’i ieau de modelu. — 
Asi mai dice ceva despre procedur’a Naseudeniloru, 
ddr’ in ce nu me arde nu suflu. —

„O conditiune inse ar’ fi, sub care nu ca a-si 
de — ci asi sfatul se se cumpare bunuri pre banii 
fundatiuniloru ndstre, si acdst’a ar’ fi, ddca t6te 
bunurile cate le possede clerulu, dimpreună cu cele 
metropolitane si cele ale fundatiunei Siulutiane s’ar’ 
conglomera asia dicundu intr’unu fldeicomissu sdu 
majoratu, si s’ar’ administra prin o direcțiune eco
nomica centrale, compusa din 6meni probați ăi cua- 
li ficați". —

Venitulu curata apoi s’ar' impartl intre sin
guraticii proprietari si usu fructuanti pro rata parte, 
catu face partea fia-caruia din conglomeratiune. —

Ca cum ar’ debul organisata direcțiunea aceea, 
in ce relatiune ar’ fi cu consistoriulu si metropo- 
litulu, etc. etc., asta-data nu e locu se o desfasiura 
si nece ca asi pota asia in pripa, destulu e se dicu 
atata, ca de modelu asiu lua direcțiunile de ase
mene chiamare din majoratele contelui Skinsky, 
principelui Koburg Gotha, Schwarzenberg, ori Ka- 
rolyi etc. etc., ca de aceste suntii destule.

Direcțiunea acdsta ar’ fi in stare apoi in bu
nurile clerului a porta o economia raționale, a pro
duce vite de rasa, a deschide vinuriloru celoru es- 
celente din bonurile clerului piacia in strainetate, 
a introduce industria de lemnu celu pucinu pentru 
instrumentele de economia si butî, ca-ce păduri suntu 
destule, etc. etc. cu unu cuventu ar’ indiecf veni
tele fundatiuniloru, ce cu atâta mai vertosu ar’ 
pota face, ca-ce capitalu pentru sustienere inca 
este. —

Atunci ar’ fi mai bine si pentru persân’a me- 
tropolitului si pentru consistorialisti, ca-ce metropo- 
litulu ar’ fi liberu de grijele economisarei, si con- 
sistorialistii si-ar’ pota sacrifiaâ tâte poterile chia- 
marel loru mai inalte, fora de a fi siliți â se tor
tura cu lucruri, cari nu le este specialitatea si chia- 
marea. —

Nu e numai scădere scundaiâsa, ci 6 pecatu 
comisu in contra economiei naționale, cum se p6rta 
economi’a in bunurile nâstre.

Se vorbescu numai de cele metropolitane. Ddca 
unu pontifice stapanesce bunurile 15—20 ani le 
mai inzesttadia cum scie si p6te, obvine inse va- 
cantia de scaunu, apoi Sodom’a si G-omor’a prin 
bunurile metropolitane, t6te vinu sub doba, cara 
cine ce scie si pdte, remanu bunurile tunse, arse 
si fripte. Vine intercalata, atunci se strica si lo
curile la campu afara, si asia candu vine urmato- 
riulu, nu scie in catrau se db, in locu de a se 
apuca de organisarea diecesei pana acuma orfana, 
trebue se se ingrigdsca, ca unde-su mai eftine ta
tei e si tanjalile, câ se-si procure celu pucinu cele 
mai necessaria pentru portarea economiei, fora de 
care n’are nece unu venita. Atatea i suntu lipsele 
si neajunsele, catu in 6—8 ani nu e in stare a-si 
pune dominiale in ordine, ca-ce nnui bunu desor- 
ganisatu ei trebue tempu pana se reoulege. —

Ddca s’ar’ intempla conglomerarea susu des
crisa, atunci metropolitulu nou fora nece o ostenâla 
si grija si-ar’ primi partea sa din venitulu oomunu, 
care ar’ face celu pucinu de 10 ori atata, catu ei 
aducu bunurile in anii primi sub administratiu- 
nea sa. —

Acdsta conglomerare inse va remand numai 
unu pium desiderium pre harthia, ca-ce la aceea 
nu s’ar’ invof tocma aceia, cari ar’ trage mai mari 
folâse din ea. — Asia e lumea, cum a disu apos- 
tolulu, ca vedemu reulu, ddr’nufacemu 
binele. —

Ddr’ Dece in sperarea aceea, ca va fi mai 
bine, nu me potu invof la cumpărarea unui bunu.

Ddr’ se spocificu daunele ce le are clerulu si 
fundatiunea Siulutiana din possederea bunuriloru. — 

(Va u r m â.)

SOCIETATEA ACADEMICA ROMANA.
Publicația ne

de concursurile propuse conformu de
ciși u n i lor u 1 ua te in sessiunile din annii 

1875 si 1876.
(Fine.)

IV. Premie Nasturellu.
(d’in seri'a B, pentru opere publicate.)

Conformu decisiunei Societatei Academice d’in

„B. Premie pentru opere publicate.
„In totu annulu Soc'etatea Academica Româna 

va avd a premiâ, d’in veniturile fondului Nastu
rellu, ua carte typarita originale, in limb’a ro
mana, care se va socoti de cotra Societate câ cea 
mai buna publicatiune apparuta in cursulu annului. 
Aceste premie voru fi de doue specie:

1. In trei anni consecutivi, d’a rondulu, se 
va decerne câte unu premiu de patru mii lei, N. 
4000 L. n. minimum, la cea mai buna carte 
apparuta in cursulu annului espiratu;

2. Ero in allu patrulea annu se va decerne 
unu premiu fissu de lei nuoi 12000, carele ce va 
numi „Marele Premiu Nast u re 11 u“, operei 
care va fi judecata câ publicatiunea de căpetenia 
ce va fi apperutu in cursulu celloru patru anni 
precedenta Acesta premiu nu se va pota decerne 
unei lucrări care va fi obtienutu deja unulu d’in 
premiele annuali, de câtu defalcandu dintr’ensulu 
valorea premiului precedente.

Operele ce se voru recompensa cu acesta a 
dou’a seria de premie, voru tracta cu preferentia 
despre materiele urmatorie:

a) Scrieri seriose de istoria si de sciintiele 
accessorie alle istoriei, preferindu-se celle attinga- 
torie de istori’a tierreloru romane;

b) Scrieri de religiunea orthodossa, de morale 
practica si de philosophia;

c) Scrieri de sciintie politice si de economia 
sociale;

d) Tractate originali despre sciintie essacte;
e) Scrieri encyclopedice’ precumu dictionarie 

de istoria si geographia, in cari se intre si istori’a 
si geographi’a României; dictionarie generali seu 
parțiali de sciintie essacte, de arti si messerie, de 
administratiune si jurisprudentia, si alto assemeni 
lucrări utili Bi bine iutogmite;

f) Cărți didactice de ua valore insemnata câ 
methodu si câ coprinsu;

g) Dictionnarie limbistice in limb’a romandsca 
mai allessu pentru limbele antice si orientali, adeco 
limb’a latina, ellena, sanscrita, hebraica, araba, 
turca, slavona vechia, si altele;

h) publicatiuni si lucrări artistice de ua val
ore seriosa, adeco relative la artile plastice, archi- 
tectura, sculptura pictura, gravura, si chiaru opere 
musicali seriose, pre cari aceste tote Societatea 
Academica româna le va pută appretiâ atunci, candu 
isi va intende activitatea ei fii assupr’a tutuloru 
materieloru de Belle-Arti.

i) Scrieri de pura litteratura româna, in prosa 
si in versuri, precumu poeme, drame si comedie 
seriose, — mai allessu subiecte naționali, — si ori 
ce alte opere de înalta litteratura româna. Acestor’a 
mai cu sema asiu dori se se accorde „Marele 
Premiu Nasturellu", candu voru fi judecate 
câ avendu unu meritu cu totulu superiore, spre a 
se da astu-felliu ua incuragiare mai puternica des- 
voltârei litteraturei naționale".

Spre îndeplinirea acestoru dispositiuni, So
cietatea Academica rcmana a regulatu celle ur
matorie :

1. Primulu siru de 4 anni prevediutu in dis-
positiunile testatorelui, attingatorie de acesta seria 
de premie, se va incepe in annulu viitoriu 1877, 
si se va continua in 1878 si 1879, astufeliu, ca 
in annulu 1880 se va presenta pentru prim’a ora
casulu de a se decerne marele premiu Nasturellu
de 12,000 lei nuoi; dr’ in annii 1877, 1878 si 
1879, se va da neaparutu câte unu premiu de
4,000 lei nuoi cellei mai bune cârti publicate,
respective, in cursulu fia caruia din acești anni.

2. Toți autorii cari voru dori sa concurre la 
premiele annuali din acesta a duo’a seria de premie 
Nasturellu, sunt autorisati si invitați câ se tramita, 
mai nainte de deschiderea sessiunei annuali a So
cietatei Academice romane, unu numeru cellu pu
cinu de 12 essemplare typarite din cartea loru, la 
Delegatiunea Societății, in Bucuresci (localulu Aca
demiei), osebitu de essemplarele pe cari voru voi 
se le offere deadreptul cotra unii său toti membri 
actuali ai Societății, fora ca acesta ultima procedura 
sa fia câtuși de pucinu obligatoria.

NB. Se nu se perda d’in vedere ca operele 
propusse la concursu trebuia sa fia publicate in 
restimpulu annului curgatoriu, adico cu începere de 
la ultima sessiune annuale a Societății Academice ; 
astu-felu, spre essemplu, in sessiunea Societătei d’in 
1877, voru pută se intre la concursu numai cărțile 
publicate de la 15 Augusta 1876 nainte, si totu 
astu-felu pe viitoriu; ero in sessiunea d’in 1880,



voru pută concurre la marele premiu Nasturellu 
tote cărțile publicate de la 15 Augustu 1876 pene 
in diu’a întrunirii membriloru la sessiunea d’in 
1880.

3. La concursu se potu presenta si opuri pre- 
innouite in noue editiuni, cari se voru fi retiparitu 
in cursulu annului, inse numai de autori in vidtia.

4. Dupo coprinderea chiaru a testamentului, 
traductiunile d’in limbe străine suntu escluse de 
la concursu; se va face inse esceptiune pentru 
acelle traductiuni de pe opuri străine clasice, cari:

1. Sdu prin difficultătile invinse alle unei 
perfecte reproduceri in versuri romanesci voru con
stitui adeverate opuri litterarie alle limbei romane;

2. Său prin anessarea de elucidări si de note 
științifice, cu totulu proprie traducătorului, isi voru 
fi insusitu meritele unoru lucrări originali in limb'a 
romana.

5. Cărțile premiate de Societatea Academica 
romana din alte fonduri alle selle, său celle tipă
rite din initiativ’a si cu spessele ei, nu potu in
tra la concursu pentru premiele Nasturellu din 
seria B.

6. Premielle Nasturellu din seria B se potu 
accorda, nu numai unora opuri complete, ci si 
pârtii unui opu typaritu in cursulu anului, cu con
ditiune inse, câ acesta parte se fia de valorea 
si de intinderea unui volumu si nu de alle unei 
simple fascidre. (minimum 400 pag. for.m 8, 
garmond.)

Premiarea unei părți a unui opu la unu con
curau annuale nu impedica premiarea unei alte 
părți din acellasi opu la unu concursu posteriore.

7. Opurile anonyme si pseudonime nu voru 
putea fi admisse la concursulu cărtiloru typarite, 
ero autorii loru, spre a primi premiele accordate, 
voru trebui se justifice proprietatea loru.

(M u 11 i u m i t a publica.)
Din partea societății S-lui Ladislau din Unga- 

ri’a, s’a donatu pentru edificarea scâlei gr. cath. 
din Sabiiu 25 fi. v. a.

Primdsca On. Societate multiumirile nâstre cele 
mai cordiali.

Sabiiu iu 11 Novembre 1876.
Senatulu scdl. parochiale gr. cath.

Noutati diverse.
(Planulu pentru statulu comunale 

alu Brasiovului) după care are a fi administratu 
in toti ramii representarii si administrării sale po
litice, economice etc. tocma se publica in „Kronst. 
Ztg.“ nrii 180—1, câ substratu la defiuitiv’a fip- 
sare a puncteloru lui, spre a se substerne spre în
tărire la miniatrulu de interne, după care statutu 
apoi are a se tiend atatu representanti’a cetatii 
catu si deregutoriele ei comunali in viitoriu, după 
nouii art. de legerespectivi. Corpulu representativu 
are a fipsa adunările, ordinea lucrariloru, recti
ficarea listeloru de alegeri in totu anulu 
si verificarea celoru aleși. Acestu statutu 
intre marginile legii va fi icdn’a ordinei si a or
ganismului in comuna, si la statorirea lui se nu 
lipsimu a fi de faciu, ddca nu vremu a remand 
eschisi. —

(Studenții dela universitatea din 
Moscovi’a) au adressatu catra presiedintele comi
tetului studentiloru din Budapest’a urmatoriulu te
legrama: „Ddca este adeveratu, ca studenții 
din Pest’a au cutezatu a -si esprime simpa- 
thiele loru pentru turci, atunci noi studenții dela 
universitatea din Moscovi’a, conduși de sentiemente 
comune intregei omenimi si nu numai de tendintie 
de naționalitate, ne tienemu de detorintia a ne 
esprime despretiulu nostru facia de dinsii, câ facia 
de nisce trădători ai causei umanismului si a 
libertății, caror’a trebue se servdsca ori-ce uni
versitate.

(Aureli’a Christofi) este numele unei 
domnisiore de 16 ani din Romani’a care a depuiu 
dilele trecute esamenulu de maturitate cu successu 
imbucuratoriu si a intratu apoi la facultatea de 
sciintie medicali. Acdsta damicela nu s’a dedicatu 
sciintieloru, câ ddra cu ajutoriulu loru se-si câștige pa- 
nea de t6te dilele, deârace dins’a este fiic’a unui 
proprietariu. forte avutu, ci studidza numai din 
plăcere.

— Respunsu: D-lui „Ego* in Sinea ve

chia.. Cu coreapondinti’a ddto. 31 Octobre a. c. 
binevoiesce a te adressâ aiurea, ca-ci in colânele 
f6iei nâstre nu se p6te publică chiaru si numai din 
motivulu, câ se nu ne facemu noi pe noi de risulu 
lumei. — Red.

(Contele Lonyay jun.) fiiulu'millionariului 
Lonyay, a fostului ministru de financie si după a- 
ceea primu ministru maghiaru, a cadiutu in con
cursu. Detoriele lui se urca la 400,000 floreni, si 
fiindu ca tatalu seu n’a mai voitu se platdzca 
pentru dinsulu, asiă tinerulu conte a trebuitu 
se deschidă concursu, că se scape de sîcanarile 
creditoriloru.

(Softalele din Constantinopole) a 
respunsu softaleloru din Pest’a prin o ovatiune ce 
a facut’o generalului Klapka, care de presinte se 
afla in Constantinopole. Turcii s’au grabitu a-si 
aretâ multiumit’a loru pentru simpathiele ce sor’a 
națiune maghiara le pastrdza pentru dinsii. — Câ 
contrastu la aedsta insemnamu aci, ca studenții din 
Berlinu au adressatu dilele trecute o telegrama 
catra rectorulu universității de Pest’a, unde i se 
comunica, ca representantii toturoru societatiloru 
de studenti de acolo s’au iutrunitu laolalta si a 
respunsu softaleloru din Pest’a prin unu „pereat" 
freneticu.

(Constituire). Alumnii seminariului archi- 
diecesanu din Blasiu, câ membri ai societatei „Ino- 
centiu (Miculu) Clainiana" tienendu siedinti’a con- 
stituitdria in 12/10 st. n., si-au alesu de officiali 
pre an. acest’a scolasticu pre următorii domni: de 
presiedinte pre Nicolau Latiu teol. de an. IV-lea; 
de notari u alu corespondentieloru pre Gtabriele Bra- 
nea teol. de an. IV-lea; de cassariu pre Nicolau 
Romanu teol. de an. III-lea; de controloru pre 
Ioanu Hossu teol. de a. II-lea; de bibliotecariu pre 
Basiliu P. Masca teol. de an. II-lea; de notariu 
alu siedintieloru pre Ioanu Macaveiu teologu de an. 
primu; dr’ de redactoru alu fâiei societății numita 
„Furnic’a* s’a alesu Filipu Docolinu alumnu semi- 
nariale de an. IV-lea. Fiendu fericita mic’a nâstra 
societate in an. scol, deja espiratu a primi gratuitu 
cate unu esemplariu din: „Trompeta Carpatiloru", 
„Convorbiri literarie", „Reform’a", „Revist’a Scien- 
tifica", „Perdafulu", „Transilvani’a", „F6i’a sco
lastica" si „Economulu"; se rdga umilitu de Onor. 
Redactiuni câ, si in an. acest’a se-o impartasidsca 
cu acelu favoru, esprimendu-si totu deodata cu ace
sta ocasiune multiamit’a si recunoscienti’a s’a ma- 
rinimâseloru Redactiuni s. c. 1. Blasiu in 23/10 
1876. Nicolau Latiu, presied. Gabrielu 
Branea, notariu coresp. -

(Dechiaratiune). Ddca Ddmn’a — aldsa 
presiedenta a Reuniunei femeiloru rom. din Mediasiu 
si giuru inca in 3/15 Maiu an. c. (insciintiata si 
totu-odata provocata atunci curundu, de primesce 
său ba?) nu se va dechiarâ in vreo privintia său 
alta catu mai curundu; — ddca comitetulu acestei 
Reuniuni nu se va conchiamâ catu mai curundu câ 
se pună in lucrare cele ce atiDgu aedsta Reuniune 
si in specia decisiunile adunarei citate aci, — si 
in urma, ddca dd. membre ale Reuniunei si in 
specie membrele comitetului nu se voru interessâ 
a si pleni sarcin’a primita; subscrisulu câ cassariu 
nu potu si nece mai voiu a portă sarcin’a toturoru 
si dechiaru publice, ca mai multu de catu pana in 
1 Ianuariu 1877 nu potu portă respundietatea. 
Deci dela acestu terminu înainte refusu dela mene 
ori-ce respundietate facia cu ori-cene si cu toti afora 
de jurisdictiunea civile, careia provocatu mi voiu 
da sam’a. Mediasiu in 4 Nov. 1876.

Theodoru Moldovanu Bucsia m/p.

Mai nou.
Sciri telegrafice din Russi’a spunu, ca Tiarulu 

anunciă armatei, ca elu se va tiend de pretensiu- 
nile sale in caus’a orientale, cari neimplininduse, 
e silitu a apuca arm’â si in privinti’a aedsta con- 
tdza pe armata.

Depesia din 11 Nov. din Petropole cuprinde 
cuvintele Tiarului catra representantii din Moscva : 
„Russi’a si va sustiend cererile in conferenti’a din 
Constantinopole, deca nu voru fi îndeplinite Russi’a 
va fi silata se id armele, si spera in sprijinulu po
porului. Catra nobilime dise, ca ddca nu se voru 
obtiend garanție Tiarulu are intentiunea otarita a 
lucra independentu.

Negutiatorii mari din Russi’a sudica oferu 
Tiarului 5 mii. ruble si cei din Siberi’a 30 mii. 
spre dispusetiune in cestiunea orientale.

Pana acum stau 6 corpuri de armata russa la 
Prutu de indemana. Russii credu, in resbelu ne- 
aperatu cu Turci’a.

Belgradu 14 Nov. Fiinduca in cestiunaa li
niei de demarcatiune nu se potu unf cu turcii, se 
voru reîncepe dusmaniele si la Cladova s’au si tra- 
missu armata, că se dd man’a cu cea romana; dr’ 
dela Russi’a se astdpta altu ultimatu, pentru esirea 
turciloru si din Djunis.

Programulu Angliei pentru conferintia l’a pri- 
mitu si Russi’a, numai turcii mai făcu dificultăți.—

Depuneri
de capitale spre fruptifîcare

se primescu Ia institutulu subsemnatu:
a) pre lunga anunciarea redicarii in sensulu 

statuteloru cu 6°/0 interesse;
b) sub conditiune de a se anunciă institutului 

redicarea depunerii la trei luni înainte cu 672% 
interesse ;

c) sub conditiune de a se anunciă institutului 
redicarea depunerii la siese luni înainte cu 7°/0 
interesse.

Cu privire Ia conditiunile b) si c) deponentulu 
are a se dechiarâ in diu’a depunerii, ca-ci altu- 
cumu inlocarea se va privi câ urmata sub condi- 
tiunea a).

Interessele începu cu diu’a, care urmdza după 
diu’a depunerii, si icdta cu diu’a premergatâria dilei, 
ca numai după acele capitale se dâu interesse, cari 
stau depuse la institutu celu pucinu 15 dile.

La dorinti’a deponentelui se potu stabili in 
diu’a depunerii capitalului si conditiuni speciali de 
esolvire, cari apoi se insdmna in libelu si in cartea 
depuneriloru institutului. In atare casu restituirea 
depunerii urmdza după aceste modalitati speciali.

Depunerile tramisse prin posta pre lunga co
municarea adressei deponentelui se resolvu totu- 
deaun’a in diu’a primirei.

Asemene se potu efectul prin posta anunciari 
si redicari de capitale.

Sabiiu, 28 Octobre 1876.

„ALBIN’A“
Institutu de creditu si de economii

3-4 in Sibiiu.

100 carra fenu.
In Cuciulat’a, tienutulu Fagarasiulu, se afla 

fenu de siesu (livadia) b'unu, neploatu, la 
500 metri (una suta carra) in curi’a Contelui 
M i c h e s i u, unde se p6te si folosi cu vite cor
nute ori cu oui.

Domnulu Pa vel u llrateana
1—3 in Cuciulat’a faee vendiarea.

Cursurile
la bursa in 14 Novembre 1876 stă asia:

Galbini imperatesci — — 6 3. 01 or. v. a.
Napoleoni — — — 10 yt 01 0

Augsburg — — — 109 n 15 0 0

Londonu — — — 124 n 80 * 0

Imprumutulu naționala — 66 n 75 0 0

Obligațiile metalice vechi de 5% 61 r 45 0 0

Obligațiunile rurale ungare 74 ff .75 0 0

0 n temesiane 74 n 25 0 0

fr transilvane 74 n 50 0 0

T> n croato-slav. 84 w — 0 0

Acțiunile bancei — ' — 832 w — 0 0

„ creditului — — 141 40 0 0
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